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 Chuyªn ®Ò lý thuyÕt lÇn 11 – 2019 

§Ò sè 1 
Câu 1: Hợp chất nào sau đây được hình thành bởi liên kết ion. 

 A. NaCl.           B. H2O.           C. CH4.           D. SO2.  

Câu 2: Trong phân tử chất béo có chứ nhóm chức.  

 A. ancol.           B. anđehit.           C. axit cacboxylic.   D. este.  

Câu 3: Vật liệu giả da (để sản xuất đồ dùng bọc gia bên ngoài như áo khoát, đồ nội thất, …) thường 

được làm từ nhựa PVC. Công thức phân tử của một đơn vị mắc xích của PVC là. 

 A. C4H6.           B. C2H3Cl.           C. C2H4.           D. C3H7Cl.  

Câu 4: Ở nhiệt độ thường, dung dịch HNO3 đặc có thể đựng bằng loại bình bằng kim loại nào sau đây. 

 A. Magie.           B. Kẽm.           C. Natri.           D. Nhôm.  

Câu 5: Aminoaxit X có công thức cấu tạo là CH3-CH(NH2)-COOH. X có tên gọi là.  

 A. axit glutamic.           B. glyxin.           C. valin.           D. alanin.  

Câu 6: Cho mẩu natri vào ống nghiệm chứa ancol etylic thấy có khí X thoát ra, khí X là.  

 A. hiđro.           B. nitơ.           C. cacbonic.           D. oxi.  

Câu 7: Trong phân tử amilozơ chứa loại liên kết nào sau đây. 

 A. α-1,6-glicozit.           B. β-1,4-glicozit.           C. β-1,6-glicozit.           D. α-1,4-glicozit. 

Câu 8: Kim loại nào sau đây tan được trong nước ở nhiệt độ thường. 

 A. Cu.           B. Fe.           C. Na.           D. Al.  

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng.  

 A. Dãy đồng đẳng của ankan có công thức chung là CnH2n+2.  

 B. Benzen làm mất màu dung dịch brom (trong dung môi CCl4).  

 C. Trong phân tử anken có một liên kết đôi C=C.  

 D. Axetilen làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường.  

Câu 10: Khí X là một trong những nguyên nhân chính gây nên mưa axit. Khí X không màu, mùi hắc, 

tan  tốt trong nước và rất độc. Nguồn phát thải khí X chủ yếu là từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch như 

dầu mỏ, than đá, … Khí X là.  

 A. NO2.           B. CO.           C. CO2.           D. SO2.  

Câu 11: Cho các vật liệu tổng hợp sau: tơ nitron, tơ nilon-6,6, cao su Buna, PE, tơ lapsan. Số vật liệu 

được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng là.  

 A. 2.           B. 4.           C. 3.           D. 1.  

Câu 12: Nhận xét nào sau đây không đúng.  

 A. Đốt cháy hoàn toàn anđehit no, đơn chức, mạch hở, thu được số mol CO2 và H2O bằng nhau.  

 B. Anđehit axetic làm đổi màu quỳ tím sang đỏ.  

 C. Axit fomic có thể tham gia phản ứng tráng bạc.  

 D. Phản ứng giữa axit axetic với ancol etylic tạo thành etyl axetat gọi là phản ứng este hóa.  

Câu 13: Cho thí nghiệm được mô tả bằng hình vẽ dưới đây: 

 
Nhận xét nào sau đây là đúng. 

 A. Nhỏ dung dịch BaCl2 vào bình đựng nước brom sau thí nghiệm kết thúc thấy có kết tủa trắng.  

 B. Khí Y có thể làm nhạt màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường.  

 C. Dung dịch nước brom dư có tác dụng hấp thụ H2S trong hỗn hợp X.  

 D. Dẫn khí Y vào dung dịch CaCl2 thấy có kết tủa trắng tạo thành.  
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Câu 14: Nhúng thanh kim loại Mg tinh khiết vào mỗi dung dịch riêng biệt sau đây: NaCl, HCl, 

AgNO3, CuCl2, MgCl2. Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là.  

 A. 4.           B. 1.           C. 2.           D. 3.  

Câu 15: Cho các nhận xét sau đây:  

 (a) Trong phản ứng với H2 (xúc tác Ni, t°), glucozơ đúng vai trò là chất oxi hóa.  

 (b) Fructozơ có thể tham gia phản ứng tráng bạc.  

 (c) Thủy phân saccarozơ thu được hai loại monosaccarit.  

 (d) Axit axetic có công thức dạng Cn(H2O)m nên axit axetic là một loại monosaccarit.  

 (e) Xenlulozơ được tạo thành từ các đơn vị β-glucozơ.  

 (g) Dung dịch I2 làm dung dịch hồ tinh bột chuyển sang màu xanh.  

  Số nhận xét đúng là.  

 A. 2.           B. 3.           C. 4.           D. 5.  

Câu 16: Hợp chất hữu cơ X mạch hở, có thành phần nguyên tố là C, H và O. Trong X chỉ có một loại 

nhóm chức. X tác dụng được với kim loại Na cho khí H2, hòa tan được Cu(OH)2. Đốt cháy hoàn toàn   

a mol X bằng oxi dư thu được 2a mol CO2. Số công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X là.  

 A. 3.           B. 2.           C. 5.           D. 4.  

Câu 17: Có 5 dung dịch A, B, C, D, E, mỗi dung dịch chứa một trong các chất tan sau: glucozơ; 

saccarozơ; anilin; axit glutamic; Ala-Gly-Val. Để xác định chất tan trong các dung dịch, tiến hành các 

bước thí nghiệm được mô tả bằng bảng sau: 

Thứ tự Thuốc thử A B C D E 

Bước 1 Quỳ tím  Chuyển 

sang màu đỏ 

   

Bước 2 Nước brom Mất màu  Kết tủa 

trắng 

  

Bước 3 Cu(OH)2    Dung dịch 

xanh lam 

Dung dịch 

màu tím 

Các chất A, B, C, D, E lần lượt là. 

 A. Anilin, saccarozơ, Ala-Gly-Val, axit glutamic, glucozơ.  

 B. Glucozơ, axit glutamic, anilin, Ala-Gly-Val, saccarozơ.  

 C. Glucozơ, Ala-Gly-Val, anilin, saccarozơ, axit glutamic.  

 D. Glucozơ, axit glutamic, anilin, saccarozơ, Ala-Gly-Val.  

Câu 18: Dung dịch X chứa hỗn hợp muối KCl a mol và CuSO4 b mol (trong đó a < 2b). Tiến hành 

điện phân dung dịch với điện cực trơ với thời gian t giây. Giả thiết thể tích dung dịch không đổi trong 

quá trình điện phân. Giá trị pH của dung dịch biến đổi theo đồ thị nào sau đây. 

    
 A. (2).           B. (4).           C. (1).           D. (3).  

Câu 19: Cho các nhận xét sau đây:  

 (a) Hợp chất CH3COONH3CH3 có tên gọi là metyl aminoaxetat.  

 (b) Cho glucozơ vào ống nghiệm đựng dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng thấy cốc chuyển sang màu 

đen, có bọt khí sinh ra.  

 (c) Dung dịch anilin làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.  

 (d) Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản chỉ thu được hỗn hợp các α-aminoaxit.  

 (e) Fructozơ và glucozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.  

 (g) Hidro hóa hoàn toàn triolein (bằng H2, xúc tác Ni, đun nóng) thu được tristearin.  

Số nhận xét đúng là. 

 A. 2.           B. 4.           C. 1.           D. 3.  
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Câu 20: Cho các thí nghiệm sau:  

 (a) Dẫn H2 qua Al2O3 nung nóng.  (b) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.  

 (c) Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4.  (d) Cho thanh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng.  

 (e) Cho bột kẽm vào dung dịch AgNO3.  

 (g) Nung nóng muối AgNO3.  

Số thí nghiệm mà sản phẩm tạo ra có đơn chất là. 

 A. 5.           B. 2.          C. 4.           D. 3.  

Câu 21: Hợp chất hữu cơ A mạch hở có công thức phân tử C7H10O5. Thủy phân hoàn toàn A trung 

dung dịch axit đun nóng thu được các hợp chất B, C, D theo sơ đồ sau:  

 A (C7H10O5) + H2O 
oH ,t

  B + C + D.  A + Na → H2 + ….  

 D + Cu(OH)2 → dung dịch màu xanh lam.  B + AgNO3 + NH3 + H2O → F + Ag + ….  

 F + NaOH → H
↑
 + ….   C + dung dịch Br2 → mất màu.  

Biết B và C là hai chất hữu cơ đơn chức. Cho các nhận xét sau:  

 (a) A là hợp chất hữu cơ tạp chức.  

 (b) Dung dịch A làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.  

 (c) Khi cho phản ứng H2 (xúc tác Ni, t°) một phân tử A phản ứng tối đa 2 phân tử H2.  

 (d) Dung dịch A có phản ứng tráng bạc (với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng).  

 (e) Có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn A.  

 (g) A có thể làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường.  

Số nhận xét đúng là.  

 A. 5.           B. 6.           C. 3.           D. 4.  

§Ò sè 2 
Câu 1. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo). 

 A. Tơ nilon-6-6. B. Tơ tằm. C. Tơ visco. D. Bông. 

Câu 2. Chất nào sau đây là muối axit. 

 A. NaHS. B. NaNO3. C. CaCO3. D. KCl. 

Câu 3. Cho các kim loại sau: Na, Cu, Al, Cr. Kim loại mềm nhất trong dãy là. 

 A. Al. B. Cr. C. Cu. D. Na. 

Câu 4. Tinh bột và xenlulozơ là. 

 A. monosaccarit. B. polisaccarit. C. đồng phân. D. đisaccarit. 

Câu 5. Metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn là. 

 A. CH3COOCH3. B. CH2=CHCOOCH3. C. CH3COOC2H5. D. C2H5COOCH3. 

Câu 6. Phản ứng nào sau đây là phản ứng điều chế kim loại theo phương pháp nhiệt luyện. 

 A. 2Al2O3 
§iÖn ph©n nãng ch¶y

 4Al + 3O2. B. CuCl2 
§iÖn ph©n dung dÞch

  Cu + Cl2. 

 C. Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe. D. CO + CuO 
ot

 
Cu + CO2. 

Câu 7. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là. 

  A. tính oxi hóa. B. tính bazơ. C. tính khử. D. tính axit. 

Câu 8. Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch NaOH là. 

 A. Metyl axetat, alanin, axit axetic. B. Metyl axetat, glucozơ, etanol. 

 C. Glixerol, glyxin, anilin. D. Etanol, fructozơ, metylamin. 

Câu 9. Propyl fomat được điều chế từ. 

 A. axit fomic và ancol propylic. B. axit fomic và ancol metylic. 

 C. axit propionic và ancol metylic. D. axit axetic và ancol propylic. 

Câu 10. Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là. 

 A. C3H8, C3H7OH, HCOOCH3, CH3COOH. B. C3H7OH, C3H8, CH3COOH, HCOOCH3. 

 C. C3H8, HCOOCH3, C3H7OH, CH3COOH. D. C3H8, CH3COOH, C3H7OH, HCOOCH3. 

Câu 11. Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): 

Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. 
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Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là. 

 A. C2H4, CH3COOH.  B. CH3COOH, C2H5OH. 

 C. CH3COOH, CH3OH.  D. C2H5OH, CH3COOH. 

Câu 12. Phát biểu nào sau đây đúng. 

 A. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl. 

 B. Ở nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan nhiều trong nước. 

 C. Các amin đều không độc, được sử dụng trong chế biến thực phẩm. 

 D. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. 

Câu 13. Để phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện một thí 

nghiệm được mô tả như hình vẽ: 

 
Phát biểu nào sau đây đúng. 

 A. Trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch Ba(OH)2. 

 B. Thí nghiệm trên dùng để xác định nitơ có trong hợp chất hữu cơ. 

 C. Thí nghiệm trên dùng để xác định clo có trong hợp chất hữu cơ. 

 D. Bông trộn CuSO4 khan có tác dụng chính là ngăn hơi hợp chất hữu cơ thoát ra khỏi ống nghiệm. 

Câu 14. X là một loại phân bón hóa học. Hòa tan X vào nước thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung 

dịch NaOH vào Y rồi đun nóng có khí thoát ra và thu được dung dịch Z. Cho dung dịch AgNO3 vào Z 

có kết tủa màu vàng. Công thức của X là. 

 A. (NH4)2SO4. B. Ca(H2PO4)2. C. (NH4)2HPO4. D. NH4Cl. 

Câu 15. Cho các chất: C2H4(OH)2, CH2OH-CH2-CH2OH, CH3CH2CH2OH, C3H5(OH)3, (COOH)2, 

CH3COCH3, CH2(OH)CHO. Số chất đều phản ứng được với Na và Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là. 

 A. 4. B. 5. C. 2. D. 3. 

Câu 16. Cho các chất hữu cơ đơn chức, mạch hở có công thức phân tử C3H6O2 lần lượt phản ứng với 

Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là. 

 A. 3. B. 5. C. 6. D. 4. 

Câu 17. Cho hỗn hợp gồm Al và Zn vào dung dịch AgNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu 

được dung dịch X chỉ chứa một muối và phần không tan Y gồm hai kim loại. Hai kim loại trong Y và 

muối trong X là. 

 A. Zn, Ag và Zn(NO3)2.  B. Zn, Ag và Al(NO3)3. 

 C. Al, Ag và Al(NO3)3.  D. Al, Ag và Zn(NO3)2. 

Câu 18. Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: 

 (a) X + 2NaOH 
0t

 X1 + 2X2  

 (b) X1 + H2SO4   X3 + Na2SO4 

 (c) nX3 + nX4 
0t ,xt

 poli(etylen terephtalat) + 2nH2O 

 (d) X2 + CO   X5 

 (e) X4 + 2X5 

0
2 4H SO ,t

 X6 + 2H2O 

Cho biết, X là este có công thức phân tử C10H10O4; X1, X2, X3, X4, X5, X6 là các hợp chất hữu cơ khác 

nhau. Phân tử khối của X6 và X2 lần lượt là. 

 A. 164 và 46. B. 146 và 46. C. 164 và 32. D. 146 và 32. 

Câu 19. Cho các phát biểu sau: 

 (1) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong etylenglicol. 
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 (2) Ở nhiệt độ thường, CH3CHO phản ứng được với dung dịch brom trong CCl4. 

 (3) Đốt cháy hoàn toàn andehit axetic thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. 

 (4) Ancol etylic phản ứng được với dung dịch axit fomic. 

 (5) Có thể phân biệt được stiren và anilin bằng nước brom. 

 (6) Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa 

phenol với dung dịch brom. 

Số phát biểu đúng là. 

 A. 5. B. 6. C. 4. D. 3. 

Câu 20. Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các thuốc thử được ghi ở bảng sau: 

Chất Thuốc thử Hiện tượng 

X Dung dịch I2 Có màu xanh tím 

Y Dung dịch AgNO3 trong NH3 Tạo kết tủa Ag 

Z Nước brom Tạo kết tủa trắng 

Các chất X, Y, Z lần lượt là. 

 A. Tinh bột, etyl fomat, anilin. B. Etyl fomat, tinh bột, anilin. 

 C. Anilin, etyl fomat, tinh bột. D. Tinh bột, anilin, etyl fomat. 

Mét sè c©u hái thªm: Níc cøng 
● Mức độ nhận biết 

Câu 1: Nước cứng có chứa nhiều các ion nào sau đây. 

    A. Zn
2+

, Al
3+

.   B. K
+
, Na

+
.   C. Ca

2+
, Mg

2+
.             D. Cu

2+
, Fe

2+
. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Phan Bội Châu, năm 2016) 

Câu 2: Nước cứng vĩnh cửu có chứa các ion. 

    A.  Mg
2+

; Na
+
; 

3
HCO   .          B. Mg

2+
; Ca

2+
; 2

4
SO  . 

    C. K
+
; Na

+
; 2

3
CO  ; 

3
HCO  .                D. Mg

2+
; Ca

2+
; 

3
HCO   . 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang, năm 2016) 

● Mức độ thông hiểu 

Câu 3: Nguyên tắc làm mềm nước cứng là. 

    A. thay thế các ion Mg
2+

 và Ca
2+

 trong nước cứng bằng các ion khác. 

    B. oxi hoá các ion Mg
2+

 và Ca
2+

 trong nước cứng. 

    C. khử các ion Mg
2+

 và Ca
2+

 trong nước cứng. 

    D. làm giảm nồng độ các ion Mg
2+

 và Ca
2+

 trong nước cứng. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lý Thường Kiệt, năm 2016) 

Câu 4: Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hòa tan những 

chất nào sau đây. 

    A. CaSO4, MgCl2.              B. Ca(HCO3)2, MgCl2. 

    C. Mg(HCO3)2, CaCl2.                D. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Đồng Tháp, năm 2016) 

Câu 5: Chất nào sau đây khi cho vào nước cứng có thể làm mất tính cứng. 

    A. NaCl.    B. Xà phòng.    C. HCl.     D. CaCl2.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nghèn – Hà Tĩnh, năm 2016) 

Câu 6: Khi nói về NaOH và Na2CO3, kết luận nào sau đây không đúng.  

    A. Cùng làm mềm nước cứng vĩnh cửu.           B. Cùng làm quỳ tím hóa xanh.  

    C. Cùng phản ứng với dung dịch HCl.           D. Cùng phản ứng với dung dịch Ba(HCO3)2.  

Câu 7: Một mẫu nước cứng chứa các ion: Mg
2+

, Ca
2+

, Cl  , 2

4
SO  . Chất được dùng để làm mềm mẫu 

nước cứng trên là. 

    A. NaHCO3.      B.  H2SO4.          C. Na3PO4.         D. BaCl2. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Tuyên Quang, năm 2016) 

Câu 8: Một mẫu nước cứng có chứa các ion: Ca
2+

, Mg
2+

, 
3

HCO  , Cl  , 2

4
SO  . Chất có khả năng làm 

mềm mẫu nước cứng trên là. 
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    A. HCl.        B. NaHCO3.              C. Na3PO4.        D.  BaCl2. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh, năm 2016) 

Câu 9: Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là. 

    A. Na2CO3 và HCl.             B. Na2CO3 và Na3PO4.      

    C. Na2CO3 và Ca(OH)2.      D. NaCl và Ca(OH)2. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Tĩnh Gia – Thanh Hóa, năm 2016) 

Câu 10: Để làm sạch lớp cặn trong các dụng cụ đun và chứa nước nóng, người ta dùng. 

A. dung dịch muối ăn. B. ancol etylic.  C. giấm ăn.  D. nước vôi trong. 

(Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia, năm 2017) 

Câu 11: Nhận xét nào không đúng về nước cứng. 

    A. Nước cứng tạm thời chứa các anion: 2

4
SO   và Cl  .  

    B. Dùng Na2CO3 có thể làm mất tính cứng tạm thời và vĩnh cửu của nước cứng. 

    C. Nước cứng tạo cặn đáy ấm đun nước, nồi hơi. 

    D. Nước cứng làm giảm khả năng giặt rửa của xà phòng. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Bắc Giang, năm 2016) 

Câu 11: Sở GD và ĐT Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - 2018 

Phát biểu nào sau đây đúng. 

 A. Khi đun nóng nước cứng có tính cứng toàn phần sẽ thu được nước mềm. 

 B. Có thể làm mất tính cứng vĩnh cửu bằng dung dịch Ca(OH)2. 

 C. Nước cứng là nguyên nhân chính gây ra các vụ ngộ độc nguồn nước. 

 D. Tính cứng tạm thời gây nên bởi các muối Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2. 

Câu 11: Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hòa tan 

những hợp chất nào sau đây. 

    A.    3 32 2
Ca HCO ,Mg HCO       B.  3 22

Mg HCO ,CaCl  

    C. 4 2CaSO ,MgCl        D.  3 22
Ca HCO ,MgCl  

● Mức độ vận dụng 

Câu 12: Cho các chất : HCl, Ca(OH)2, Na2CO3, K3PO4, K2SO4. Số chất được dùng để làm mềm nước 

cứng tạm thời là. 

    A. 4.    B. 3.    C. 2.    D. 5. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016) 

Câu 13: Cho các chất: (1) NaHCO3; (2) Ca(OH)2; (3) HCl; (4) Na3PO4; (5) NaOH. Chất nào trong số 

các chất trên không có khả năng làm giảm độ cứng của nước. 

    A. (3), (5).       B. (1), (3).       C. (2), (4).        D. (2), (5). 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi, năm 2016) 

Câu 14: Một loại nước X có chứa: 0,02 mol Na
+
, 0,03 mol Ca

2+
, 0,015 mol Mg

2+
, 0,04 mol Cl  ,     

0,07 mol 
3

HCO  . Đun sôi nước hồi lâu, lọc bỏ kết tủa, thu được nước lọc Y thì Y thuộc loại.  

    A. nước cứng tạm thời.             B. nước cứng vĩnh cửu. 

    C. nước cứng toàn phần.           D. nước mềm. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương, năm 2016) 

Câu 14: Cho các phát biểu sau: 

       (a) Nước cứng là nước có chứa nhiều cation Ca
2+

, Mg
2+

. 

       (b) Để làm mất tính cứng vĩnh cửu của nước có thể dùng dung dịch Ca(OH)2. 

       (c) Không thể dùng nước vôi để làm mềm nước có tính cứng tạm thời. 

       (d) Từ quặng đolomit có thể điều chế được kim loại Mg và Ca riêng biệt. 

       (e) Có thể điều chế kim loại Na bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl. 

Số phát biểu đúng là. 

 A. 3. B. 5. C. 4. D. 2. 

 


